
                                                                       
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28 січня 2022 року                                                                                          № 18/26-22 

м.Бурштин 

 

Про Програму підтримки 

книговидання на 2022-2024 рр. 

  

 

 Керуючись Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Законом 
України “Про видавничу справу,” статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи  пропозиції постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 
політики, з метою підтримки книговидавничої справи і популяризації читання, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити  Програму підтримки книговидання на 2022 – 2024 рр. (додається). 
 2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів бюджету 
Бурштинської міської територіальної громади. 

3. Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) передбачити кошти на 
фінансування Програми на 2022-2024 рр. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконавця цього рішення 
покласти на головного відповідального виконавця – відділ культури, туризму і зовнішніх 
зв’язків Бурштинської міської ради (Ю.Степась). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
В.Чуйка та начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Ю.Степась. 
 

 

 

      Міський голова                                  Василь АНДРІЄШИН 
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ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ КНИГОВИДАННЯ 

НА 2022 - 2024 РІК 

1. Паспорт 

1.1 Ініціатор розроблення Програми 

Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

1.2 Розробник Програми 

Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

1.3 Відповідальний виконавець Програми 

Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

1.4 Учасники Програми 

Заклади культури, громадські організації, мешканці ТГ. 
1.5 Термін реалізації Програми 2022-2024 рік 

1.6 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми 

Бюджет Бурштинської міської територіальної громади 

1.7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

В межах кошторисних призначень та кошти з інших джерел  
 

2. Загальні положення 

Програма підтримки книговидання на 2022 – 2024 роки (далі - Програма) розроблена 
відповідно до Закону України "Про видавничу справу". 
Книговидання, як особливий елемент культурного життя суспільства, завжди було 
об’єктом уваги з боку органів влади, науковців та громадських діячів. 
Нині видання книг є дороговартісним і книжкова продукція в переважній більшості 
видається лише під замовлення авторів. Як наслідок – обмежена кількість творів у 
книгарнях та бібліотеках громади. 
Тому актуальним є питання щодо фінансового забезпечення книговидання, наповнення 
книжкового фонду бібліотек громади книгами.  
Відсутність цільової програми не дає змогу комплексно вирішувати питання підтримки 
книговидання на території Бурштинської міської ради, в тому числі, презентацію робіт 
талановитих авторів, організацію та пропаганду їх творчості. 
Тому актуальним є питання щодо фінансового забезпечення книговидання, наповнення 
книжкового фонду бібліотек книгами. 
 

 

3. Мета Програми 

 Головною метою Програми є: 
 - створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, книговидання та 
книгорозповсюдження, реалізації державної інформаційної політики, найбільш повного 
забезпечення населення міста різноплановою інформацією, соціально важливою 
видавничою продукцією; 
- випуск книг, брошур, листівок, календарів, буклетів, що пропагують історичну спадщину 
та сьогодення ТГ; 
- подальший культурний та мистецький розвиток громади; 
- реалізація прав громадян на доступ до інформації, залучення до культурних  
цінностей; 
- підтримка, публікація їх творів; 



Виконання Програми сприятиме розвитку наукового, просвітницького та  інформаційного 
потенціалу громади. 
4.Завдання та заходи Програми 

 Основним завданням програми є: 
- пропаганда творчих здобутків широкому загалу населення; 
- сприяння розвитку книговидання; 
- забезпечення випуску соціально значимих книжкових видань краєзнавчої,  історичної, 
дитячої, художньої літератури; 
- поповнення книжкового фонду бібліотек творами; 
- організація презентацій творів та книжкових виставок; 
- систематичне інформування мешканців громади про нові книги; 
- вивчення творів бібліотек громади. 
- популяризація книжкової продукції та творів. 
     Заходи програми підтримки книговидання на 2022-2024 рр. визначені у додатку до 
програми підтримки книговидання на 2022-2024 рр. 
5. Джерела фінансування Програми 

 Фінансування заходів програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку за 
рахунок коштів міського бюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
Розподіл книг, виданих відповідно до Програми, здійснюється між автором, міською радою 
та бібліотеками згідно рішенням сесії. 
Обсяги видатків бюджету Бурштинської міської територіальної громади на виконання 
Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на 
відповідний рік. 
6. Очікувані результати виконання Програми 

 Виконання програми дасть змогу: 
- поліпшити стан випуску книг, брошур, листівок, календарів, буклетів, що пропагують 
історичну спадщину та сьогодення міста; 
- покращити подальший культурний розвиток громади; 
- сприяти організації розповсюдження творчих матеріалів, проведенню інформаційно-

просвітницьких заходів; 
- здійснити видання соціально значущих книг; 
- поповнити основні фонди бібліотек громади; 
- підвищити інтерес громадян до українських поліграфічних видань . 
7. Управління та контроль за ходом виконання Програми 

Головним виконавцем Програми є Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 
Бурштинської міської ради. 
Контроль за її виконанням здійснює Бурштинська міська рада. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Додаток до Програми підтримки                        

                                                                                                                                                                          книговидання на 2022-2024 рр. 
  

Заходи Програми підтримки книговидання  
на 2022-2024 рр. 

 

                                                                                 

№ 

п\п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 
викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (тис.грн.) 

Очікуваний результат 

ВСЬОГО 2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 
 

 

1.  

Надання фінансової 
підтримки випуску видань  
 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Покращення забезпечення 
громади творами  
 

 

 

 

 

2. 

Систематично 
інформувати мешканців 
Бурштинської ТГ про нові 
книги, видані за сприяння 
Програми 

 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Популяризація творів  

 

3. 

Організація та проведення  
заходів, присвячених Дню 
української писемності та 
мови, Всесвітньому дню 
книги та авторського 
права, всеукраїнському 
Дню бібліотек, 
презентації творів  

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Популяризація української книги, 
залучення широкого кола 
громадськості, передусім дітей і 
молоді до читання, відвідування 
бібліотек 

4. Поповнити книжковий 
фонд бібліотек громади 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 

Бюджет 

Бурштинської 
В межах 

кошторисних 
призначень 

    



книгами  зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

міської 
територіаль-

ної громади 

 - - - Поповнення книжного фонду 
бібліотек громади  

5 Створення сприятливих 
умов для розвитку 
інформаційної сфери, 
книговидання та 
книгорозповсюдження 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 

зовнішніх звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах  
кошторисних 

призначень  
 

- - - Реалізації державної 
інформаційної політики, найбільш 
повного забезпечення населення 
міста різноплановою інформацією, 
соціально важливою видавничою 
продукцією  

6 Випуск книг, брошур, 
листівок, календарів, 
буклетів  

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Пропагування історичної 
спадщини та сьогодення ТГ 

7 Реалізація прав громадян 
на доступ до інформації, 
залучення до культурних  
цінностей 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Популяризація книги, 
інформування про заходи  

8 Підтримка випуску та 
закупівля  
публіцистичних творів,   
видань відомих 

зарубіжних авторів, 
виданих українською 
мовою та творів, виданих 
мовами  нацменшин 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Популяризація кращих 
публіцистичних творів, 
забезпечення доступу до надбань 
світової культури, поповнення 
бібліотечних фондів громади 

суспільно важливою книжковою 
продукцією 

9 Підтримка випуску та 2022- Відділ культури, Бюджет В межах 
кошторисних 

- - - Популяризація творчості  та 



закупівля суспільно 
значущих  художніх 
творів письменників та 
наукової інтелігенції 
Прикарпаття 

2024 туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

призначень покращення забезпечення 
бібліотечних закладів громади 

творами письменників та наукової 
інтелігенції Прикарпаття 

10 Підтримка випуску та 
закупівля історико-

патріотичної  літератури, 
краєзнавчих видань 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

 

- 

- - Покращення забезпечення 
бібліотечних закладів громади 

краєзнавчою, патріотичною 
літературою, поширення 
інформації про життя та діяльність 
видатних постатей  національної 
історії, культури, науки 

11  Підтримка випуску та      
закупівля дитячої 
художньої та науково-

пізнавальної літератури 

2022-

2024 

Відділ культури, 
туризму і 
зовнішніх 
звُязків 

Бурштинської 
міської ради 

Бюджет 

Бурштинської 
міської 

територіаль-

ної громади 

В межах 
кошторисних 
призначень 

- - - Покращення забезпечення  
бібліотек громади  дитячою 
літературою, популяризація  
читання серед молоді 
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